
 جــآؤوك أنفســهم ظلمــوا إذ أنهــم ولــو اهللا بــإذن ليطــاع إال رســول مــن أرســلنا (( ومــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

إنــه مــا أرســل رســول إال  يقــول اهللا عزوجــل . رحيمــا )) توابــا اهللا لوجــدوا الرســول لهــم واســتغفر اهللا فاســتغفروا

ليطاع بإذن اهللا ، مل يرسل الرسل من أجل أن يكـذبوا ويـؤذوا وإن كانـت العاقبـة قـد تكـون التكـذيب واإليـذاء لكـن 

يعــين هــذا  (( ومــا خلقــت الجــن واإلنــس إال ليعبـدون ))األصـل يف إرســال الرسـل هــو طاعتــه كمـا يف قولــه تعـاىل: 

قــوا لعبــادة ال للهــو واللعــب ؛ ولكــن هــل هــذا متحقــق يف كــل واحــد مــن هــو األصــل يف خلــق اجلــن واإلنــس أــم خل

البشر ؟ ويف كل واحد من اجلن ؟ ال ؛ إذا هذه اآلية كاآلية الـيت يف سـورة الـذاريات ؛ لكـن الـيت يف سـورة الـذاريات 

يف التوحيـــد ؛ تتعلـــق بشـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وهـــذه تتعلـــق شـــهادة أن حممـــدا رســـول اهللا ، هـــذه يف الرســـالة وتلـــك 

فالرسل ما أرسلوا إال ليطاع ال ليكذبوا ويؤذوا ويقتلـوا ؛ ألن مـن الرسـل مـن كـذب وأوذي وقتـل ، ومـن الرسـول مـن 

إذن اهللا تعــاىل تنقســم إىل قســمني: إذن كــوين ، وإذن شــرعي ؛ واملــراد بــه هنــا  (( إال ليطــاع بــإذن اهللا ))؛ وقولــه: 

يطــاع إذا أذن اهللا تعــاىل بــذلك كونــا ؛ ومــن الرســل الــذين أرســلوا ليطــاعوا أيــش ؟ الشــرعي ؛ وحيتمــل أنــه كــوين يعــين 

يعـين لـو أـم  (( ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك ))حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وهلذا فـرع عليـه قولـه: 

غـــري  حــني ظلمـــوا جـــاءوك يعــين جـــاءوك يف حـــال ظلـــم أنفســهم ، وذلـــك فيمـــا وقـــع بيــنهم اخلصـــومة فتحـــاكموا إىل

الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ؛ فلـو أـم حـني حصـل مـنهم هـذه ... لـو أـم جـاءوا إىل الرسـول عليـه الصـالة 

يعــين حــني ظلمــوا  (( إذ ظلمــوا ))والســالم فاســتغفروا اهللا واســتغفر هلــم الرســول لوجــدوا اهللا توابــا رحيمــا ؛ وقولــه: 

أي جـاءوا إىل الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، ومـن  جـاءوك ))(( أنفسهم وذلك فيما وقع بينهم النزاع واخلصومة 

ألنـه بعـد موتـه ال ميكـن أن  (( واستغفر لهـم الرسـول ))املعلوم أن املراد جاءوك يف حال حياته ، ويدل هلذا قوله: 

عملـه  ( إذا مـات اإلنسـان انقطـعيستغفر هلم إذ أن عمله انقطع مبوته كما قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

(( تأكيـدا لـذلك  (( واسـتغفر لهـم الرسـول ))أي عمـا وقـع مـنهم الظلـم ،  (( جاءوك فاستغفروا اهللا ))؛  ... )

فيها إظهـار يف موضـع اإلضـمار واألصـل:  (( واستغفر لهم الرسول ))وهنا يف قوله:  لوجدوا اهللا غفورا رحيما ))

ى أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رسـول وأن اسـتغفار واستغفرت هلم ؛ لكنه أظهر يف موضع اإلضمار تنبيها عل

الرســـول لـــه مزيـــة علـــى غـــريه إذ أن دعـــوة الرســـول مســـتجابة فلهـــذا أتـــى بوصـــف الرســـالة دون الضـــمري الـــذي هـــو يف 

هـي  (( جـاءوك ))قلنـا الـالم واقعـة يف جـواب " لـو " وأن  (( لوجـدوا اهللا توابـا رحيمـا ))األصل يف هذا املكان ؛ 

أن " والتقدير: ولو أم جاءوك حني ظلمـوا أنفسـهم فاسـتغفروا اهللا واسـتغفر هلـم الرسـول ، فإعرابـه إذا نعيـد " خرب 

 اهللا )) اســـتغفرف(( ، و (( جـــاءوك ))ظـــرف والظـــرف البـــد لـــه مـــن متعلـــق وهـــو متعلقـــة بقولـــه: مـــرة ثانيـــة: " إذ " 

الـالم واقعـة يف  (( لوجـدوا اهللا ))هـا أيضـا ، يمعطوفـة عل لهم الرسـول )) (( جاءوك )) (( واستغفرمعطوفة على 



التـواب مـن أمسـاء اهللا  (( توابـا ))؛ وقولـه:  (( لوجـدوا اهللا ))جواب لو ؛ وعلـى هـذا فيكـون جـواب لـو هـو قولـه: 

ســبحانه وتعــاىل ، وتوبــة اهللا تعــاىل تنقســم إىل قســمني: توبــة مبعـــىن توفيــق التوبــة ، وتوبــة مبعــىن قبــول التوبــة ؛ فمـــن 

(( وعلــى الثالثــة الــذين خلفــوا حتــى ضــاقت علــيهم األرض بمــا رحبــت وضــاقت قــول اهللا تبــارك وتعــاىل:  األول

؟ وفقهـم للتوبـة  (( تـاب ))معـىن  عليهم أنفسـهم وظنـوا أن ال ملجـأ مـن اهللا إال إليـه ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا ))

هـو دليـل علـى أن التـواب تـأيت مبعـىن قابـل ف (( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ))وقدرها هلم ؛ وأما قوله تعاىل: 

إذا فــالتواب مــن أمســاء اهللا ولــه معنيــان ؛ األول: املوفــق (( غــافر الــذنب وقابــل التوبــة )) التوبــة ومنــه قولــه تعــاىل: 

 هي أيضا من أمساء اهللا ، فمن أمساء اهللا تعـاىل رحـيم ورمحـة اهللا (( رحيما ))للتوبة ؛ والثاين: القابل للتوبة ؛ وقوله: 

تعــاىل تنقســم إىل قســمني: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي شــاملة جلميــع اخللــق وهــي تكــون للمــؤمن وللكــافر والــرب 

 (( وكـان بـالمؤمنين رحيمـا ))والفاجر ؛ لكنها يف الدنيا فقط ؛ وأما اخلاصة فهـي خاصـة بـاملؤمنني ؛ لقولـه تعـاىل: 

اهللا تعـاىل وصـف مـن أوصـاف ثابتـة لـه علـى وجـه احلقيقـة  وهي تكون يف الـدنيا ويف الـدين أيضـا ؛ مث اعلـم أن رمحـة

وليست كما يزعم أهل التعطيل مبعىن: إرادة اإلحسان أو اإلحسان ؛ ألن أهل التعطيـل ال يؤمنـون بـأن اهللا لـه رمحـة 

اهللا  ويقولــون كــل مــا وردت الرمحــة فــاملراد بــه اإلحســان أو إرادة اإلحســان ؛ ملــاذا ؟ ألــم ظنــوا أن الرمحــة الــيت أثبــت

تعاىل لنفسه هي كرمحة املخلوق ، فقالوا إن الرمحة فيها نوع عطف وانفعال نفسي ورقة وهذه ال تليـق بـاهللا ؛ فيقـال 

هلـــم: إن هـــذه األوصـــاف أو هـــذه املعـــاين الـــيت زعمتموهـــا خـــاص برمحـــة املخلـــوق ؛ أمـــا اخلـــالق فهـــو رحـــيم مـــع قوتـــه 

وى كاذبـة ، فإنـه قـد يوجـد سـلطان قـوي جـربوت ورمبـا يكـون قدرته على أن دعواكم أن الرمحة رفقـة ولـني وذل دعـو 

له رمحـة ؛ لكـن مـن أجـل تصـورهم أن الرمحـة الـيت أثبـت اهللا لنفسـه هـي كرمحـة املخلـوق أنكـروا ذلـك وقـالوا ال ميكـن 

قـد أن تكون هللا رمحة ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كتابه " الفتوى احلموية " قال: كل معطـل فهـو ممثـل ؛ 

تسـتعرب هـذا كيـف يعطـل ويقـول إـم ممثلــة ؟ ألـم إمنـا عطـل بنـاء علـى التمثيــل بنـاء علـى أنـه إذا أثبـت فقـد مثــل 

فيكون مثل أوال وعطل ثانيا ، مثالـه هـذه الصـفة الرمحـة ، مثـال آخـر الوجـه ، قـالوا ال ميكـن أن يكـون هللا وجـه ألنـه 

يف  مسـتحيل ؛ فنقـول اآلن أنـت مثلـت أوال وعطلـت ثانيـا . لو كان لـه وجـه لـزم أن يكـون ممـاثال للمخلـوق ، وهـذا

فوائـد ؛ أوال: إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل  (( وما أرسلناك من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ... ))هذه اآلية الكرمية: 

ومــن فوائــدها: ثبــوت قيــام األفعــال  . (( ومــا أرســلنا مــن رســول إال ليطــاع بــإذن اهللا ))يف إرســال الرســل ؛ لقولــه: 

(( االختيارية هللا عزوجـل ، مبعـىن أنـه تتجـدد لـه األفعـال االختياريـة حسـب املفعـوالت ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

ومـن فوائـدها: إثبـات تعليـل  ألن إرسال الرسل يتجدد أوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهللا عليهم وسلم . أرسلنا ))

أن أفعـال وهـذا الـذي عليـه أهـل السـنة واجلماعـة  (( إال ليطـاع بـإذن اهللا ))ؤخذ ؟ من قولـه: أفعال اهللا ؛ من أين ي



اهللا وأحكــام اهللا معللــة ؛ لكــن العلــة قــد تكــون معلومــة لنــا وقــد تكــون جمهولــة لنــا إمــا علــى ســبيل العمــوم وإمــا علــى 

البشـر أو جمهولـة لـبعض النـاس دون سبيل اخلصوص ، معىن قولنا إما على سبيل العموم أي أا تكون جمهولة لكل 

 ل وحكــــم و ... لكــــن بعضــــها معلــــوم بعــــض ؛ وإال فــــنعلم أن مجيــــع أفعــــال اهللا وأحكامــــه كلهــــا معللــــة مربوطــــة بعلــــ

وبعضها غـري معلـوم ؛ لـو قـال لنـا قائـل: ملـاذا كانـت صـالة الظهـر أربعـة ؟ نقـول اهللا أعلـم ، ال أحـد يعلـم ، ال أحـد 

ئل: ملاذا حلم اإلبل نـاقض للوضـوء ؟ مـن العلمـاء مـن يقـول واهللا أعلـم ؛ ألنـه ال يـدري من البشر يعلم ؛ ولو قال قا

وال نســأل ؛ ومــن العلمــاء مــن  عــن احلكمــة ويقــول هــذا تعبــدي علينــا أن نتعبــد هللا وأن نتوضــأ إذا أكلنــا حلــم اإلبــل

هـذا اللحـم تـأثر بـه فيتوضـأ  يقول بل هذا معلل ، معلـل بعلـة وهـو مـا لإلبـل مـن القـوة والشـيطنة فـإذا أكـل اإلنسـان

مـن أجـل أن حتـبط هـذه القـوة الــيت حصـلت لـه بأكـل حلـم اإلبـل ؛ وهلــذا أمـر اإلنسـان إذا غضـب أن يتوضـأ ليطفــئ 

؛ وهكذا أيضا أكل حلم اإلبل بعض العلماء فهم احلكمة وبعضهم مل يفهـم احلكمـة ؛ ورمبـا  الوضوء حرارة الغضب

الصــالة يف املقــربة مــا العلــة فيــه ؟ قــال بعــض العلمــاء: العلــة أنــه خيــتلط ... خيتلــف العلمــاء يف العلــة ، فــالنهي عــن 

املقــربة يصــلي فيــه املــوتى ومــا فيــه مــن النجاســات ؛ وقــال بعــض العلمــاء: بــل العلــة خــوف الشــرك ؛ وأيهمــا أصــح ؟ 

؛ فـاملهم أن مجيـع  وثانيا: األصـل أيـش الطهـارة أو النجاسـة ؟ الطهـارةح ، أوال: ألنه ليس كل مقربة الثاين قطعا أص

أفعــال اهللا وأحكامــه كلهــا معللــة لكــن منهــا مــا هــو معلــوم العلــة ، ومنهــا مــا ال يعلــم ، ومنهــا مــا يعلمــه بعــض النــاس 

 (( إال ليطــاع ))ومــن فوائــدها: أن احلكمــة الشــرعية قــد خيتلــف احلكــم فيهــا ؛ وهــي يؤخــذ مــن قولــه:  دون بعــض.

 (( ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون ))قد تتخلى ، كقولـه:  هذه احلكمة الشرعية يف إرسال الرسل ؛ لكن

؛ واإلذن نوعــان:  (( إال بــإذن اهللا ))ومــن فوائــدها: إثبــات اإلذن هللا عزوجــل ؛ لقولــه:  هــذه احلكمــة الشــرعية وقــد

ه اهللا (( أم لهم شـركاء شـرعوا لهـم مـن الـدين مـا لـم يـأذن بـشرعي ، وكوين ؛ فمن األول قول اهللا تبارك وتعاىل: 

شرعا أو قدرا ؟ شرعا ؛ وال يصح قدرا ؟ نعـم ال يصـح ألنـه وقـع فقـد أذن اهللا بـه قـدرا ؛ لكـن مل يـأذن بـه شـرعا  ))

أذن لكــم شــرعا ؛ وأمــا  (( قــل آهللا أذن لكــم أم علــى اهللا تفتــرون ))؛ ومــن ذلــك أيضــا قــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

ومـن فوائـدها:  وكذلك هذه اآليـة . ي يشفع عنده إال بإذنه ))(( من ذا الذاإلذن الكوين فكثري مثل قوله تعاىل: 

 فاسـتغفروا جـآؤوك أنفسـهم ظلمـوا إذ أنهـم (( ولـوأنه جيب على اإلنسـان أن يبـادر بالتوبـة واالسـتغفار ؛ لقولـه: 

الرسـول ومن فوائدها: أنه يشرع ملن ظلم نفسه يف املخاصمة واحملاكمة أن يـأيت إىل  . الرسول )) لهم واستغفر اهللا

صلى اهللا عليه وآله وسلم ليستغفر اهللا ويطلب من الرسـول أن يغفـر لـه ، وذلـك ألن الرسـول عليـه الصـالة والسـالم 

له احلكم وإليه التحاكم فمـن املشـروع أن يـأتوا إىل الرسـول ويسـتغفروا اهللا عزوجـل عنـده ويسـتغفر هلـم الرسـول عليـه 

ذا ظلــم نفســه فينبغــي أن يــذهب إىل قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه ومــن فوائــدها: أن اإلنســان إ الصــالة والســالم .



عنــده فيســتغفر لــه الرســول ؛ ال جيــوز ؟ اآليــة ؟ نعــم اآليــة يف حياتــه لكــن مــع ذلــك اســتدل ــا وســلم ليســتغفر اهللا 

ه الرسـول ، أهل الغلو على أن اإلنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يذهب إىل القـرب النبـوي فيسـتغفر اهللا ويسـتغفر لـ

: يــا خــري مــن ... إىل واســتدلوا لــذلك بقصــة مكذوبــة رجــل أعــرايب جــاء إىل قــرب النــيب عليــه الصــالة والســالم وأنشــد

البيتــني ، فلمـا نــام رأى النــيب صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم وقــال لــه إن اهللا قـد غفــر لــك ، وهـذه القصــة مكذوبــة  آخـر

، لـو  وإذ للماضـي أو للمسـتقبل ؟ للماضـي (( إذ ظلموا ))تقـول:  واآلية تدل على بطالن هذا القول ؛ ألن اآلية

(( علـى أنـه لــو قـال: إذا ظلمـوا مل يكــن ـا دليـل ؛ ألن قولــه:  (( إذ ظلمــوا ))ولكنــه قـال: قـال: إذا ظلمـوا ، قلنـا 

ن أن مينــع أن يكــون ذلــك بعــد موتــه قطعــا إذ أن الرســول عليــه الصــالة والســالم ال ميكــ واســتغفر لهــم الرســول ))

(( ومـن فوائـدها: أن مـن تـاب واسـتغفر بصـدق وإخـالص فإنـه ... التوبـة والرمحـة ؛ لقولـه:  يستغفر هلم بعـد موتـه .

(( وهــل يســتثىن مــن ذلــك ذنــب ؟ ال ، مــع التوبــة ال يســتثىن الــذنب ، قــال اهللا تعــاىل:  لوجــدوا اهللا توابــا رحيمــا ))

هــذه آيــة  إن اهللا يغفــر الــذنوب جميعــا ))ن رحمــة اهللا قــل يــا عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنفســهم ال تقنطــوا مــ

(( والذين ال يدعون مـع اهللا إلهـا آخـر وال يقتلـون الـنفس التـي حـرم اهللا ، وهناك آية مفصـلة  عامة كل الذنوب

(( وال هـذا شـرك  (( ال يـدعون مـع اهللا إلهـا آخـر ))رؤوس الـذنوب العظيمـة ذكرهـا اهللا  إال بـالحق وال يزنـون ))

(( ومـن عدوان علـى العـرض  (( وال يزنون ))العدوان على النفس وهو أعظم العدوان اجلسدي  النفس )) يقتلون

وعمـل عمـال صـالحا يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تـاب وآمـن 

لعمــــوم ولقولـــه تعــــاىل يف وهــــل يشـــمل هـــذا املنــــافقني ؟ نعـــم يشـــملهم ل ))فأولئـــك يبـــدل اهللا ســــيئاتهم حســـنات 

(( إن المنـافقين فــي الــدرك األســفل مـن النــار ولــم تجــد لهـم نصــيرا إال الــذين تــابوا وأصــلحوا املنـافقني خاصــة 

هــل  . عظيمــا )) أجــرا المــؤمنين اهللا يــؤت وســوف المــؤمنين مــع فأولئــك هللا ديــنهم وأخلصــوا بــاهللا واعتصــموا

يا فالن استغفر اهللا يل ؟ أو يؤخذ منـه انتفـاء اإلنسـان بـدعاء غـريه  يؤخذ من اآلية طلب الدعاء من الغري بأن تقول

؟ الثـــاين ، وذلـــك ألـــم لـــيس فيـــه اآليـــة أـــم طلبـــوا مـــن الرســـول أن يســـتغفر هلـــم لكـــن يف اآليـــة أـــم اســـتغفروا اهللا 

نـيب عليـه الصـالة واستغفر هلم الرسول ومل يذكر الدعاء بالطلـب ، ومعلـوم أن اإلنسـان ينتفـع بـدعاء غـريه ، فهـاهو ال

( إنكم إذا قلتم ذلك ـ أي السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين ـ فقـد سـلمتم علـى  والسالم قال للصحابة: 

(( ربنـــا اغفـــر لنـــا وإلخواننـــا الـــذين ســـبقونا وكـــذلك ذكـــر اهللا عـــن املـــؤمنني أـــم يقولـــون  كـــل عبـــد صـــالح ... )

وكــذلك املســلمون يصــلون علــى موتــاهم ويقولــون اللهــم اغفــر هلــم وارمحهــم ، واغفــر لــه وارمحــه ، وهــذا  باإليمــان ))

حمــل إمجــاع أن اإلنســان ينتفــع بــدعاء غــريه ؛ ولكــن هــل يســأل غــريه أن يــدعوا لــه ؟ هــذا حمــل اخلــالف فمــن العلمــاء 

 عليــه الصــالة والســالم يأتيــه رجــل مــن قــال: ال بــأس أن يســأل مــن الرجــل الصــاحل أن يــدعوا لــه واســتدلوا بــأن النــيب



ـــه  ـــه وآلـــه وســـلم أن يـــدعوا اهللا ل ويقـــول: يـــا رســـول اهللا أدع اهللا أن يغيثنـــا فيـــدعوا ، ورمبـــا يســـأل النـــيب صـــلى اهللا علي

بـاملغفرة فيــدعوا لـه ، وألن الصــحابة رضـي اهللا عنــه توسـلوا إىل  اهللا تعــاىل بطلـب الســقيا بالعبـاس بــن عبـد املطلــب ، 

لى اهللا عليه وآله وسلم أمـر مـن أدرك أويـس القـرين أن يطلـب منـه الـدعاء ، وألن النـيب صـلى اهللا عليـه وألن النيب ص

ولكـن كـل هـذه لـيس فيهـا دليـل ؛ أمـا طلـب اإلنسـان مـن  ( ال تنسنا يا أخي مـن دعـاءك )وآله وسلم قال لعمر: 

قـل أن أحـدا جـاء إىل أيب بكـر أو عمـر أو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يدعوا له فهذا خـاص بـه ؛ وهلـذا مل ين

عثمان أو علي يقول ادع اهللا يل ؛ وأما االستسقاء بالعبـاس فـألن عمـر رضـي اهللا عنـه قـال قـم يـا عبـاس أدع اهللا لنـا 

تـــأيت بشـــخص تـــؤمن فيـــه اخلـــري وإجابـــة الـــدعوة فتقـــول: ادع اهللا  إمنـــا طلبهـــا أن يـــدعوا لعمـــوم املســـلمني وال حـــرج أن

؛ وأما أويس القرين فهو خاص بـه ؛ وهلـذا نعلـم علـم اليقـني أن أبـا  غيثهم ، ألنك مل تطلب لنفسكللمسلمني أن ي

بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منـه ومـع ذلـك مل يـأمر النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أحـدا أن 

فضـل أن ال تسـأل مـن أحـد أن يقول أطلبوا من هؤالء أن يدعوا لكم ؛ لكن هـذا خـاص بـه فقـط ؛ وعلـى هـذا فاأل

يــدعوا لــه ؛ لكــن قيــد شــيخ اإلســالم ــذا إذا قصــدت نفعــة خاصــة ؛ أمــا إذا قصــدت نفــع أخيــك بثوابــه علــى دعــاء 

لـك وثوابـه علـى دعـاء امللـك لـه فـإن مـن دعـى ألخيــه بظهـر الغيـب قـال امللـك آمـني ولـك مثلـه ، قـال إنـه إذا قصــد 

   داخل يف مسألة املذموم .هذا فقد قصد اإلحسان إىل أخيه فيكون غري

ي بســـبب مـــا أ (( ... فكيـــف إذا أصـــابتهم مصـــيبة بمـــا قـــدمت أيـــديهم ... ))مـــا معـــىن قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  ؟  قدموا من املعاصي

إذا أطلــق الــبعض وأريــد الكــل دل هــذا علــى أن هــذا الــبعض شــرط يف بقــاء الكــل ، فــذكر األخ اإلشــكال  الشــيخ :

فقلنا أم أجابوا على هذا بأنه عـرب باأليـدي ال ألـا شـرط يف  (( بما قدمت أيديهم )) على ذلك يف قوله تعاىل:

  بقية البدن ولكن ألا آلة العمل ...

ــتكلم ... )قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم:  الســائل : أال يشــكل عليــه حــديث الــنفس  ( ... مــا لــم تعمــل أو ت

  باهلم باملعصية ؟

لنـا االستفسار هل حصل منه الفعـل ؟ ال ، مـا حصـل ، نعـم وإذا ق؛ ما يقع هذا ؛  شيئاال يأمث ؛ ما فعل  الشيخ :

  لو حصل الفعل مثل أن حيدث 

  سؤال عن معىن احلياة الربزخية ؟ السائل :

ــا علــى مــا مسعنــا ؟ أو نــأيت بشــيء مــن  ؛ هــل أمــور الغيــب هــذا مــن أمــور الغيــب أو مــن أمــور الشــهادة  الشــيخ :

لكن ما نتجاوز عنه وإال لقلنا كيف أصبحت اليوم ؟ قـال طيـب ؛ مث احليـاة  ؟ هذه مسألة ، فنقول إن اهللا  عندهم



الربزخية غـري احليـاة الدنيويـة حـىت الشـهداء أحيـاء عنـد رـم يرزقـون لكـن حيـاة الـربزخ غـري حيـاة الـدنيا وإال لقلنـا إن 

  حي . الصحابة جنوا جنايات عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو

وحكـم مـن يسـتدل ـا علـى  (( ... ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك ... ))سؤال عـن معـىن اآليـة  السائل :

  حياة الرسول اليوم وكيف ينصح ؟

نـاس مـن هـذه البد أن يزيل الشبهة عنه ؛ لكـن يعانـد مـثال يف انتقـادهم بـل يقـول مـثال: قـد يفهـم بعـض ال الشيخ :

  لة املؤمن ، كلم اإلنسان مبا يناسب حاله .؛ احلكم ضااآلية كذا وكذا 

إذا كــان الشــيطان ال يتمثــل بــالنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وأن مــن رأى الرســول فهــو حــق وأنــا رأيــت  الســائل :

  الرسول أنه قال يل أخري فالنا بأن اهللا قد غفر له فهل أخرب فالنا وهل يكون هذا حقيقة أن اهللا قد غفر له ؟

فيهـا علــى مــا  أمــور الغيــب ل أخـرب بأنــه مــن رآه فقـط ومل يــذكر عـن كالمــه شــيء ، وكمـا قلــت لكـم الرســو  الشـيخ :

ورد وال نقــول مـــثال لـــو أن الرســـول حـــدثنا حبــديث فإننـــا نأخـــذ بـــه ، وال يـــرد علينـــا مــا ذكرنـــاه لكـــم مـــن قصـــة شـــيخ 

  القرآن . يف الدعاء ؛ بل جاء به ا ذكره شيء جاءت به السنة وهو اإلسالم ابن تيمية ألن م

 إال فعلـوه مـا ديـاركم من اخرجوا أو أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا أنا ولو ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

وإذا آلتينــاهم مــن لــدنا أجــرا عظيمــا  تثبيتــا وأشــد لهــم خيــرا لكــان بــه يوعظــون مــا فعلــوا أنهــم ولــو مــنهم قليــل

 والصـديقين النبيـين مـن علـيهم اهللا أنعـم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع ومنولهديناهم صراطا مستقيما 

  ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما )). رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء

(( فـال وربـك ال يؤمنـون حتـى يحكمـوك أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ سـبق الكـالم علـى قولـه تبـارك وتعـاىل: 

(( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسـكم أو اخرجـوا مـن ها ؟ قال اهللا تعاىل: وأخذنا فوائد فيما شجر بينهم ))

(( ولو أنا كتبنـا علـيهم وجل:  يقول عز أوال تكلمنا على أول هذه اآلية من حيث التفسري واإلعراب . دياركم ))

الـدنيا وال يهمهـم إذا  وذلـك ألـم يكرهـون مـا يـؤذيهم يف  أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا مـن ديـاركم مـا فعلـوا ))

ال يـــراد بـــه أن يقتـــل اإلنســـان  (( أن اقتلـــوا أنفســـكم ))كفـــوا هـــذا األمـــر أن يكونـــوا طـــائعني أو عاصـــني ؛ وقولـــه: 

ــة نفســه ، ودليــل ذلــك قولــه تبــارك وتعــاىل:  (( وال تلمــزوا نفســه بــل يــراد بــه أن يقتــل أخــاه ألن أخــا اإلنســان مبنزل

هـذا أيضـا  (( أو اخرجـوا مـن ديـاركم ))مـز نفسـه وإمنـا يلمـز أخـاه ؛ وقولـه: ومعلـوم أن اإلنسـان ال يل أنفسكم ))

... أن خيــرج اإلنســـان مـــن بلـــده فـــإن ذلـــك مــن أكـــره مـــا يكـــون علـــى النفـــوس ، يــدع وطنـــه الـــذي عـــاش فيـــه ويـــدع 

ه إال شــاق عليــه ، لــو فرضــنا علــيهم ذلــك مــا انقــادوا إال قليــل مــنهم ، مــا فعلــو أمالكــه ويــدع أرض الــيت كــان يعرفهــا 

هــذا اســتثناء والقليــل يعــين مــا دون  (( إال قلــيال مــنهم ))قليــل مــنهم وذلــك إليثــارهم الــدنيا علــى اآلخــرة ؛ وقولــه: 



(( ولــو ؛  النصـف ، والكثــري النصــف فمــا فوقــه ؛ لكــن يقــال ملــا فــوق النصــف إنــه أكثــر ، ويقــال ملــا دونـه إنــه األقــل

(( يعين لو أن هؤالء الذين حتاكموا إىل غري الرسول عليه الصـالة والسـالم وأمـروا أن يتحـاكموا إىل الرسـول  أنهم ))

والـذي يوعظـون بـه هـو الرجـوع إىل كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـلى اهللا  لو فعلوا ما يوعظون بـه لكـان خيـرا لهـم ))

ـــه وســـلم  ـــرا لهـــم ))عليـــه وآل ـــا ))(( وأشـــيف احلـــال واملـــآل  (( لكـــان خي ـــا علـــى احلـــق ؛ ألن  د تثبيت أي أشـــد إثبات

(( ولـو أنـا كتبنـا علـيهم أن اقتلـوا أنفسـكم أو فوائـد اآليـة:  اإلنسان كلما ازداد طاعة له ازداد إميانـا ويقينـا وثباتـا.

، وأنـه ال يسـتطيع أن يتحمـل   : بيان بعث اإلنسـانأوال من هذه اآلية الكرمية يستفاد . اخرجوا من دياركم ... ))

 ل ما أمـر بـه إذا كـان ال يالئمـه السـيما مـع ضـعف اإلميـان خصـوص ا إذا قلنـا إن هـذه اآليـة نزلـت يف املنـافقني .ك

ومـن فوائـدها: أن اإلخـراج مـن الـديار هـو مـن عضـهم بعضـا مـن أشـد مـا يكـون علـى ومن فوائدها: إن قتـل النـاس ب

(( مــا ها: أن النــاجي مــن العبــاد قليــل ؛ لقولــه: ومــن فوائــد ألن اهللا تعــاىل ضــربه هنــا مــثال . الشــاق علــى النفــوس ؛

ففتش نفسك هل أنت من هؤالء القليل أو من األكثر ؟ وهـذا احلكـم يشـهد لـه مـا ثبـت  فعلوه إال قليل منهم ))

يف الصحيحني وغريمها أن اهللا سبحانه وتعاىل ينـادي يـوم القيمـة يـا آدم فيقـول لبيـك وسـعديك فيقـول اهللا لـه أخـرج 

ا إىل النار فيقول يا رب وما بعث النار ؟ قال من كـل ألـف تسـعمائة وتسـعة وتسـعون يعـين واحـد يف من ذريتك بعث

مـن ذلـك علـى الصـحابة وقـالوا يـا رسـول اهللا أينـا ذلـك ن مـن بـين آدم مـن أهـل النـار ؛ األلف من أهـل اجلنـة والبـاقو 

جوج مث قــال: إين ألرجــوا أن تكونــوا ربــع الواحــد ؟ فقــال أبشــروا فــإنكم يف أمتــني مــا كانتــا يف شــيء إال  يــأجوج ومــأ

أهل اجلنة وثلث أهل اجلنة وشطر أهل اجلنة ففرح الصحابة بذلك وكربوا ؛ هذا يدل على أن بـين آدم األقـل القليـل 

ومــن فوائــدها: أن طاعــة اهللا ســبحانه  مــنهم هــم الــذين ينجــون مــن النــار والبــاقون مــن أهــل النــار أعــوذ بــاهللا منهــا .

ومــن فوائــدها: أن  . (( ولــو أنهــم فعلــوا مــا يوعظــون بــه لكــان خيــرا لهــم ))خــري ؛ لقولــه:  وتعــاىل ســبب لكــل

(( يـا أيهـا النـاس قـد جـاءتكم موعظـة مـن ربكـم األحكام الشرعية مواعظ ؛ وهلذا مسى اهللا القـرآن موعظـة فقـال: 

اإلنســان يــتعظ ــا  ووجــه كــون األوامــر والنــواهي موعظــة أن وشــفاء لمــا فــي الصــدور وهــدى ورحمــة للمــؤمنين ))

فيمتثل األمر وجيتنب النهي ، وكثري من الناس ال يفهم من كلمة موعظة إال ما كـان مقرونـا بالرتغيـب أو الرتهيـب ؛ 

ومــن  (( لكــان خيــرا لهــم وأشــد تثبتــا )) .تبــادل املنــازل بــني العبــاد ؛ لقولــه:  ومــن فوائــدها: وهــذا لــيس بشــرط .

 (( وأشـد تثبيتـا ))فوائدها: أن الثبات على احلق خيتلف منهم شديد قوي ومنهم ضعيف ومنهم متوسط ؛ لقولـه: 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل عظــيم مــا حيصــل يف املســـتقبل وأن اإلنســان خيشــى عليــه مــن الزلــل إال أن يثبتـــه اهللا ؛  .

ال يــذكر إمنــا يــذكر التثبيــت يف حــال مــواطن الزلــل ، الزلــل ألن التثبيــت علــى غــري مــواطن  (( وأشــد تثبيتــا ))لقولــه: 

ومعلوم أن اإلنسان يرد عليه يف حياتـه شـبهات ويـرد عليـه شـهوات ، فالشـبهات العلـم وتـذهب العلـم ، والشـهوات  



؛ فاإلنسان حييط به شيئان: شـبهة يـزول ـا العلـم ،  يريد إال ما يهوى فقط ، وهذه اإلرادة حىت يصبح اإلنسان ال

  شهوة تزول ا اإلرادة ؛ فإذا مل يثبته اهللا بالعلم واإلرادة الصادقة والعزمية اجلازمة فإنه يهلك .

نعــم ؛ وجهــه ذلــك ؟  ، يؤخـذ ؟ هـل يؤخــذ مــن هـذا أن اإلميــان يتفــاوت ؟ هـل يؤخــذ ؟ أنــا ال أريـد أن تــأيت بالــدليل

فضــل عليــه وهــذا هــو التفاضــل ؛ خــري هــل هــي اســم تفضــل أو ال ؟ طيــب اســم التفضــيل يقتضــي وجــود مفضــل وم

(( وإذا آلتيناهم مـن لـدنا أجـرا مث قال اهللا تعاىل:  أن اإلميان يتفاوت . (( وأشد تثبيتا ))وكذلك يؤخذ من قوله: 

مســتقبل ؛ " إذا " ظــرف للـزمن احلاضــر ، و" إذ " للماضــي ، و " إذا " لل عظيمـا ولهــديناهم صــراطا مســتقيما ))

ماضــــي ، وإذا للمســــتقبل ، وإذا للحاضــــر يعــــين وإذا لــــو أــــم فعلــــوا مــــا يوعظــــون بــــه  إذ فهــــذه العوامــــل الــــثالث .

آتى باملـد مبعـىن أعطـى فهـي مـن أخـوات كسـا أي مـن  (( آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما ))ألجبناهم على ذلك ، 

س أصـــلهما العوامــل الـــيت تنصــب فعلـــني لــيس أصـــلهما مبتــداء واخلـــرب ، فهــي مـــن العوامــل الـــيت تنصــب مفعـــولني لــي

تقـول: زيـد قـائم ،  املبتداء و اخلرب خبـالف ظـن وأخواـا فإـا تنصـب مفعـولني أصـلهما املبتـداء واخلـرب ، مثـال ذلـك

أدخل عليها ظن ظننت زيدا قائم ، وتقول: كسـوت زيـدا جبـة ، احـبط العامـل فهـل يسـتقيم أن تقـول: زيـد مبتـداء 

ا وبـني ظـن وأخواـا ؛ آتـى مـن أي البـابني ؟ مـن بـاب الثـاين ، وجبة خرب ؟ ال ميكن ؛ وهلذا يفرق بني كسا وأخوا

(( مــن أي أعطينــاهم  (( وإذا آلتينــاهم ))؛  (( أجــرا ))، والثــاين  (( آلتينــاهم ))ومفعوهلــا األول اهلــاء يف قولــه: 

أي ثوابـا ، ومسـى اهللا تعـاىل الثـواب الـذي جعلـه علـى األعمـال مسـاه أجـرا  (( أجرا عظيمـا ))أي من عنـدنا  لدنا ))

ملن استأجر بيتـا أو حنـوه فالبـد أن ليتبني لإلنسان أن هذا الثواب البد من حصوله كما أنه البد من حصول األجر 

أن يـدرك هنـا ألنـه  ؛ والعظـيم هنـا مبعـىن الكثـري ومبعـىن الشـديد يعـين أنـه أجـر ال ميكـن لإلنسـان  حيصل على األجـرة

عظيم ، ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته ؛ يعين ففي هذه اآليـة دليـل علـى أن اإلنسـان يثـاب 

وجــل ، وكــل هــذا ثوابــا آخــر غــري التثبيــت الــذي ذكــره اهللا يف اآليــة األوىل وهــو أنــه ينــال ثوابــا عظيمــا مــن عنــد اهللا عز 

اعبـد  : هـذه اآليـة الكرميـة دليـل علـى بطـالن قـول الصـوفية الـذين يقولـونويف مـا يوعـد بـه العبـد . من أجل الرتغيـب

اهللا وال تعبده لثواب اهللا ؛ وجه الداللة أنه لـو ال أن لـذكر الثـواب تـأثريا يف العمـل لكـان ذكـره عبثـا ولغـوا ، و  اهللا هللا 

طل العمـل وال تنـايف اإلخـالص ؛ يف العمل من أجل الثواب إال ليبني أن نية الثواب ال تبعزوجل مل يذكر الثواب و 

(( وقــد وصــف اهللا نبيــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم والــذين معــه بــأم يبتغــون فضــال مــن اهللا ورضــوانا فقــال: 

على أنه جاء يف آية أخـرى املـدح يف الـذين يبتغـون فضـل اهللا  تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ))

ومــــن  إن أردت وجــــه اهللا فإنــــك مثــــاب وإن أردت ثــــواب اهللا فإنــــك مثــــاب عليــــه . فيكــــون هــــذا دلــــيال علــــى أنــــك

ألن عطـاء العظـيم عظـيم  (( مـن لـدنا ))فوائدها: عظم هذا الثـواب ، مـن وجهـني: األول إضـافته إىل اهللا ؛ لقولـه: 



 ،: بالسـني والصـاد صراطا فيها قراءتان (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) . (( أجرا عظيما ))؛ والثاين من قوله: 

وهــذه أيضــا تنصــب مفعــولني لــيس أصــلهما املبتــداء واخلــرب ؛ املفعــول األول اهلــاء يف  (( ســراطا )) و (( صــراطا ))

اهلدايــة هنــا تشـــمل هدايــة العلــم واإلرشــاد وهدايـــة  (( صـــراطا )) ؛ (( هــديناهم ))قولــه: (( وهلــديناهم )) والثــاين 

إذا عـدي العامـل بـإىل فهـي هدايـة الداللـة واإلرشـاد وإذا جـرد منهـا حـرف اجلـر  التوفيق والرشاد ؛ وقـد مـر علينـا أنـه

(( مشـل هـذا وهـذا ، وذكرنـا هلـذا شـواهد ، فمـن شـواهد املعـدة بـإىل قولـه تعـاىل عـن نبيـه صـلى اهللا عليـه وآلـه ســلم: 

 . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ))

 


